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รายงานการประชุม 
ท่ีประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ครั้งท่ี  10/2564 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  14  ตุลาคม  2564   เวลา  13.00 น. 

ณ หองโมคลาน ช้ัน 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และผานระบบออนไลนโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

...................................... 
 

รายนามผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  (อธิการบดี)       ประธาน 
2. รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี  (รองอธิการบดีฝายบริหาร)     
3. รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน  (รองอธิการบดีฝายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชา 
    แพทยศาสตร) 
4. รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน/ 
    รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร) 
5. รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน (รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
    ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ/นายกสโมสรวลัยลักษณ)   
6. ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ  (รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา)  
7. ศาสตราจารย ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์ (รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม) 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
9. พันตํารวจเอกประสิทธิ์  เผาชู (ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมายและประชาสังคม)    
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นกูุล  สุขสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานท่ี)   
11. ดร.มงคล  ธีระนานนท  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร)    
12. นายสมพร  ศิลปสุวรรณ  (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล)      
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
14. อาจารยนรากร  สุวรรณโชติ (ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมกีฬา)   
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สธุัญญา  ดวงอินทร  (ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการเรียนการสอน)   
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร/รักษาการแทนหัวหนาสวน 
     สื่อสารองคกร) 
17. ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร  (คณบดีสํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร)    
18. รองศาสตราจารย ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)  
19. รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี (คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร)   
20. รองศาสตราจารย ดร.สุรัสวดี  กุลบุญ กอเก้ือ (คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย)ี 
21. รองศาสตราจารย ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีสํานักวิชาสหเวชศาสตร) 
22. รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ  (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร)  
23. รองศาสตราจารย ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร)    
24. รองศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ)  
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25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร  (อาจารยประจําสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร/แทนคณบดีสํานักวิชา 
     สาธารณสุขศาสตร)   
26. อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ  (คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร)  
27. รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต  จันทรนุย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
28. ศาสตราจารย คลินิก นายสัตวแพทย ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี) 
29. ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยสิทธิชัย  ขุนทองแกว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ) 
30. อาจารย ดร.กฤติกา   กาบพลอย (อาจารยประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/แทน 
      คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ) 
31. อาจารยสุวิตา  แกวอารีลาภ (รักษาการแทนรองคณบดีสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป/แทนคณบดีสํานักวิชา 
      พหุภาษาฯ) 
32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวูดล  บางรักษ (ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
33. ดร.เปรมฤดี  นุนสังข  (ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา) 
35. อาจารย ดร.นีรนาท  แกวประเสริฐ ระฆังทอง  (ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา) 
36. อาจารย ดร.อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ  (ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ)     
39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ  ถุงทอง (ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)   
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ แซโงว (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
41. นางวิลาสินี  รัตนะ (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยบริหารทรัพยสิน/แทนผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสนิ) 
42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี  (ผูอํานวยการอุทยานพฤกษศาสตร) 
43. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภทัรนรนิทร  ศุภกร  (รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ) 
44. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ  ดิษฐกิจ (รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
45. อาจารยนายแพทยสุรศักดิ์  วิจิตรพงศจินดา (รักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ/ 
     แทนผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ) 
46. นายอุทัย  แกลวกลา (รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยสมารทฟารม) 
47. นายไพรวัลย  เกิดทองมี  (รักษาการแทนหัวหนาสวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม/ผูจัดการโครงการบริหาร 
     จัดการของเสีย) 
48. นางสาวหัฏฐกานต  กรัณยไพศาล  (รักษาการแทนหัวหนาสวนการเงินและบัญชี) 
49. นายปยวัชน  คงอินทร (หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา) 
50. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช  (หัวหนาสวนนิติการ)        
51. นางสาวจิตตนา  หนูณะ  (หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี) 
52. นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร  (หัวหนาสวนพัสดุ) 
53. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล (รักษาการแทนหัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร) 
54. วาท่ีรอยเอกศราวุธ  อินปน  (รักษาการแทนหัวหนาสวนบริการกลาง)      
55. อาจารย ดร.ปยะ ปานผูมีทรัพย (รักษาการแทนหัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตร) 
56. ดร.วีรพงศ  โชติชวย (หัวหนาโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
57. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน) 
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58. นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค (หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)        
59. นางสาวอรพินท  ไชยพงศ  (รักษาการแทนหัวหนาหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพฯ) 
60. นางโสภิดา  พัฒนทอง (รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ)   เลขานุการ 
 
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท (หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ สวนบริการกลาง)  
2. นายประสิทธิชัย  บุญสง (วิศวกร  ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) 
3. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
4. นางสาวจิรา จอกทอง (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
5. นางสาววรัญญา  พละบุญ  (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
6. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
7. นางสาวปญญรวี  พูลเกิด  (พนักงานธุรการ สวนอํานวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 
   กอนเริ่มการประชุม เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชกําหนดวาดวยการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 เลขานุการท่ีประชุมบริหารไดแสดงตน และดําเนินการตรวจสอบผูเขา
ประชุมดวยการขานชื่อผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน 
หัวหนาสวน/หนวย ผูจัดการโครงการ ตามลําดับ โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยไดแสดงตน จํานวน 60 ทาน โดยมี
นายธนชัย คําสมาน ตําแหนงนายชางเทคนิค สังกัดศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ทําหนาท่ีควบคุมระบบ
การประชุม 
  
            อธิการบดีทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมไดเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
 
พิธีกอนวาระการประชุม 
พิธีกอนวาระ 1  มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกหนวยงานท่ีมีผลงานเดน (หนวยงานท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ 

1:1 สูงมากกวา 70%) 
สรุปเรื่อง ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและชื่นชมหนวยงานท่ีมีผลงานเดนท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ 1:1 
สูงกวา 70%) โดยอธิการบดีไดมอบชอดอกไมและเกียรติบัตรแสดงความยินดี  ดังนี้ 
                   1. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี   มีอาจารย จํานวน 40 คน มีผลงานวิจัยตีพิมพ 
จํานวน 31 คน = 77.50% 
                  2. วิทยาลัยนานาชาติ  มีอาจารย จํานวน 9 คน มีผลงานวิจัยตีพิมพ จํานวน  7 คน = 77.78% 
 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและช่ืนชมตอหนวยงานท่ีมีผลงานเดนดังกลาวขางตน 
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พิธีกอนวาระ 2 มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกหนวยงานท่ีมีผลงานเดน (สํานักวิชาท่ีดูแลนักศึกษา 
ไดคะแนนเฉล่ีย 3.5 ข้ึนไป 100%) 

สรุปเรื่อง ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและชื่นชมหนวยงานท่ีมีผลงานเดน หลักสูตรท่ีดูแลนักศึกษา  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2564  ไดคะแนนเฉลี่ย 3.5 ข้ึนไป 100%  ไดแก 
                    1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   สํานักวิชาแพทยศาสตร 
                    2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
                    3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรทางทะเล   สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและช่ืนชมตอหนวยงานท่ีมีผลงานเดนดังกลาวขางตน 
 

พิธีกอนวาระ 3 มอบชอดอกไมแสดงความยินดีหนวยงานไดรับประกาศนียบัตรของ UKPSF ครบ 100% 
สรุปเรื่อง ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและชื่นชมหนวยงานท่ีมีผลงานเดน สํานักวิชาท่ีประกาศผลครบทุก
คนและไดรับการรับรอง Fellowship ครบ 100% (ของอาจารยผูมีคุณสมบัติ) ของปงบประมาณ 2564 ไดแก 
                      1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
                      2. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
                      3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
                      4. วิทยาลัยนานาชาต ิ
 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรวมแสดงความยินดีและช่ืนชมตอหนวยงานท่ีมีผลงานเดนดังกลาวขางตน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง   ประธานแจงเรื่องใหท่ีประชุมรับทราบและขอใหผูบริหารท่ีเก่ียวของรายงานใหท่ีประชุม
ทราบเพ่ิมเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  
    1. โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กําหนดยายท่ีทําการใหมโดยเปด
ใหบริการผูปวยนอก (OPD) ตั้งแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป ณ อาคารศูนยการแพทยใหม  
อาคาร A ชั้น G 1 2 3 4 และอาคาร B C D ชั้น 1 รวมท้ังมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไดแก ศูนยอาหาร  
ธนาคาร รานสะดวกซ้ือ รานเครื่องดื่ม และกําหนดเปดใหบริการผูปวยใน (IPD) ในวันท่ี 24 มกราคม 2565 

2. รองอธิการบดีฝายบริหารไดรายงานท่ีประชุม ดังนี้ 
2.1 เรื่องสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการฉีดวัคซีน

ใหบุคลากรและนักศึกษา ดังนี้ 
- โรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดดูแลผูปวยมาตั้งแตเดือน

พฤษภาคม ถึงปจจุบัน มากกวา 1,200 ราย ปจจุบัน (ขอมูล ณ วันท่ี 13 
ตุลาคม 2564) มีผูปวย จํานวน 218 ราย 

- มหาวิทยาลัยไดดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให
บุคลากรและนักศึกษาแลว จํานวน 2,920 คน (ขอมูลผานสวนทรัพยากรมนุษย
และองคกร) แบงเปนบุคลากรจํานวน 1,787 คน และนักศึกษา จํานวน 1,133 
คน ท้ังนี้ ในสวนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยไดจัดซ้ือวัคซีนซิโนฟารม รวมถึง  
ขอจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ
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จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และขอใหศูนยบริการ
การศึกษาประชาสัมพันธใหนักศึกษาจองเพ่ือขอรับวัคซีนผานชองทางอ่ืนๆ   
ดวยตนเองอีกทางหนึ่งดวย เพ่ือเตรียมความพรอมเปดการเรียนการสอนแบบ 
Onsite ในภาคการศึกษาท่ี 3/2564 โดยอาจเปดใหนักศึกษาเลือกตามความ
สะดวก บางคนไมสะดวกมาเรียนในชั้นเรียนก็อาจเลือกเรียนแบบ Online ได 
ท้ังนี้ ขอใหทุกรายวชิาจัดการเรียนการสอนแบบ Online ดวย หรือหากไม
สะดวกก็ขอใหมีการบันทึกการเรียนการสอนแลวสงเปนไฟลใหนักศึกษาก็ได      

     2.2 การแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจายเงินเดือนตามผลการข้ึนเงินเดือน
ประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือใหการประเมินผลปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2564 เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และใหสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรไดตรวจสอบและประมวลขอมูลได
อยางถูกตอง จึงจําเปนตองใชเวลาดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 
2564 และการข้ึนเงินเดือนประจําปงบประมาณ 2565 ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 
และจะจายอัตราเงินเดือนใหมในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีผลยอนหลังตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2564 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  9/2564 
สรุปเรื่อง          ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  9/2564 เม่ือ    
วันพุธท่ี 8 กันยายน  2564  เวลา 13.00 น. ณ หองโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และผานระบบออนไลน
โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  เสร็จเรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี 9/2564  โดยไมมีการแกไข   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1         รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติท่ีประชุม      
สรุปเรื่อง           ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําผลการดําเนินการสืบเนื่องตามมติท่ีประชุมบริหาร ครั้งท่ี  9/2564 
เม่ือวันพุธท่ี  8 กันยายน 2564  เวลา 13.00  น. ณ หองโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร  และผานระบบ
ออนไลนโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เสร็จเรียบรอย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
วาระท่ี 3.2 รายงานสถานการณคาไฟฟามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแนวทางการประหยัดพลังงาน     
สรุปเรื่อง นายขจรศักดิ์  เพชรานันท หัวหนางานซอมบํารุงรักษาและจางเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
สวนบริการกลาง ไดรายงานสถานการณคาไฟฟาประจําเดือนกันยายน 2564 และแนวทางการประหยัด
พลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

    - ปริมาณหนวยการใชไฟฟา    1,161,666 กิโลวัตต-ชั่วโมง 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 10/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 
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    - คาไฟฟา + คา Ft + Vat 7 เปอรเซ็นต  4,401,232.12 บาท 
เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเงินคาไฟฟารวมประจําปงบประมาณ 2559-2563 จะเห็นวาจํานวนคาไฟฟาเม่ือ
เทียบกับหนวยใชงาน ปริมาณการใชไฟฟาลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับใชเครื่องใชไฟฟา ไดแก ระบบ
ปรับอากาศ และหลอดนีออน การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาประหยัดพลังงาน ประกอบกับสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  และ
งดการจัดกิจกรรมตางๆ    
  นอกจากนี้ นายขจรศักดิ์ เพชรานันท ไดรายงานท่ีประชุมเรื่องความกาวหนาโครงการกอสราง
สถานีไฟฟายอย ตั้งแตเริ่มกอสรางเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 ดังนี ้

1. ผลการกอสรางอาคารควบคุม  แลวเสร็จ 80 % 
2. ผลงานกอสรางสายสงระบบ  แลวเสร็จ 90 % 

รวมผลงานสะสม แลวเสร็จ 85% 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.3 ความกาวหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

ประจําเดือนกันยายน 2564 
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญสง วิศวกร ศูนยการแพทยฯ/หัวหนาผูควบคุมงานตกแตงภายในโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยฯ รายงานความคืบหนาการตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ (อาคาร A B C และ 
D) จํานวน 4 อาคาร ประจําเดือนกันยายน 2564 ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ท่ีนําเสนอในท่ีประชุม สรุป
สาระสําคัญได ดังนี้ 

1) ผลงานแลวเสร็จสะสม 60.12% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 70.00% ผลงานจริงชากวา
แผนงาน 9.88% จํานวนวันท่ีชากวาแผนงานหลัก 55 วัน 

2) ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 555 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 320 วัน คงเหลือ 235
วัน 

3) มูลคางาน 782,671,275.40 บาท ประกอบดวย 
(1) อาคาร A  = 72,206,425.54 บาท 
(2) อาคาร B  = 119,324,013.40 บาท 
(3) อาคาร C  = 160,872,050.98 บาท 
(4) อาคาร D  = 136,518,933.01 บาท 
(5) ดาดฟา อาคาร B C และ D = 59,587,971.78 บาท 
(6) อาคาร F  = 40,848,443.62 บาท 
(7) ท่ีพักบุคลากร  = 31,645,208 บาท 
(8) โถงลิฟทและทางเดิน  = 610,000 บาท 
(9) อ่ืนๆ  = 161,058,299.99 บาท  

4) ความกาวหนาการดําเนินงาน  
- อาคาร A  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 76.25%  
- อาคาร B  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 56.07% 
- อาคาร C  ผลงานสะสม  แลวเสร็จ 46.42% 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 10/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 
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- อาคาร D  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 55.19% 
- ดาดฟาอาคาร B C D  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 47.50% 
- อาคาร F ผลงานสะสม แลวเสร็จ 88.15%    
- อาคารท่ีพักบุคลากร  ผลงานสะสม แลวเสร็จ 70.97% 
- โถงลิฟทและทางเดิน   (ยังไมดําเนินการ)      
- งานอ่ืนๆ ผลงานสะสม แลวเสร็จ 76.83% 
5) การเบิกจายงวดงาน ผูรับจางสงงานงวดท่ี 9 แลว เบิกเงิน 71,600,000 บาท โดย    

ผูรับจางเบิกเงินสะสมแลว จํานวน 519,100,000 บาท   
 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 3.4 รายงานความกาวหนาการกอสรางอาคารเรยีนรวม 6 
สรุปเรื่อง นายประสิทธิชัย บุญสง วิศวกร ศูนยการแพทยฯ/ผูควบคุมงานการกอสรางอาคารเรียนรวม 6 ได
รายงานความคืบหนาการกอสรางฯ ประจําเดือนกันยายน 2564 ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ท่ีนําเสนอใน
ท่ีประชุม สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

1) ผลงานแลวเสร็จสะสม 95.89% ผลงานสะสมตามแผนงานหลัก 100% ผลงานจริงชา
กวาแผนงาน 4.11% จํานวนวันท่ีชากวาแผนงานหลัก 22 วัน 

2) ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 518 วัน ปจจุบันดําเนินการไปแลว 518 วัน 
ระยะเวลาเกินสัญญา 14 วัน 

3) มูลคางาน 166,900,000 บาท ประกอบดวย 
(1) ประเภทงานกอสราง 
     - หมวดงานถนนและลานจอด  แลวเสร็จ 0.00% 
     - หมวดงานระบบไฟฟาและการสื่อสาร  แลวเสร็จ 93.32% 
     - หมวดงานระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ 91.44% 
     - หมวดงานสถาปตยกรรม แลวเสรจ็ 94.64% 
     - หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง  แลวเสร็จ 99.82% 

(รวมผลงาน  แลวเสร็จ 95.89%) 
  4.2 ประเภทครภุัณฑ 

• หมวดครุภัณฑสุขาภิบาล  แลวเสร็จ 82.31% 

• หมวดงานโสตทัศนูปกรณ  แลวเสร็จ 76.89% 

• หมวดครุภัณฑลอยตัว  แลวเสร็จ 65.39% 

• หมวดงานระบบลิฟทโดยสาร  แลวเสร็จ 90.00% 

• หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 91.90% 

• หมวดครุภัณฑระบบไฟฟาและการสื่อสาร แลวเสร็จ 89.02% 
(รวมผลงาน แลวเสร็จ  82.84%) 

4) การเบิกจายงวดงานกอสราง ผูรับจางสงงานงวดท่ี 9 และงวดท่ี 10 แลว เบิกเงิน 
33,380,000 บาท โดยผูรบัจางเบิกเงินสะสมแลว จํานวน 141,865,000 บาท 
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มติท่ีประชุม รับทราบ โดยมอบหมายทีมควบคุมงานตรวจสอบรายละเอียดของงานอีกครั้งหนึ่ง รวมถึง
ปรับพ้ืนท่ีบริเวณรอบอาคารและลานจอดรถใหเรียบรอยดวย 
 
วาระท่ี 3.5 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2564  
สรุปเรื่อง   ปงบประมาณ 2564 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดอนุมัติงบประมาณ ดังนี้ 

1. แผนงบประมาณรายรับของหนวยงานปกติ จํานวน 2,368,899,000 บาท ณ วันท่ี 12
ตุลาคม 2564 มีผลรับจริง 2,438,492,271.23 บาท คิดเปน 102.81%   

2. แผนงบประมาณรายจายของหนวยงานปกติ จํานวน  2,519,735,230 บาท  มีผลผูกพัน
แ ล ะ ใช จ ริ ง  จํ า น ว น  2,462,455,657.35 บ า ท   คิ ด เป น  97.72% ค ง เห ลื อ 
จํานวน  57,279,572.65 บาท  คิดเปน 2.28%                         

ในสวนของหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ  มีรายรับสุทธ ิ
393,609,522  บาท และรายจายสุทธิ 334,798,805 บาท ทําใหภาพรวมหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ 
และวิทยาลัยนานาชาติ รายรับสูงกวารายจาย 58,810,717 บาท                    

ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ขอสังเกต  ท่ีประชุมมีขอสังเกตในประเด็นท่ีเก่ียวของ ดังนี ้

1. ขอใหตรวจสอบการรายงานผลประเด็นเงินเหลือจายใหตรงกับความเปนจริง โดยขอให
หัวหนาสวนแผนงานและยุทธศาสตรหารือรวมกับหัวหนาสวนการเงินและบัญชีอีกครั้งหนึ่ง 

2. การวัดผลการดําเนินงานของหนวยวิสาหกิจตางๆ เห็นควรใหรายงานผลในลักษณะงบ
รายไดและคาใชจาย แทนการรายงานเปนงบรายรับและคาใชจาย ท้ังนี้ เพ่ือสะทอนใหเห็นภาพผลการ
ดําเนินงานของหนวยวิสาหกิจไดอยางแทจริง  
   
มติท่ีประชุม รับทราบ โดยมอบหมายสวนแผนงานและยุทธศาสตรพิจารณาและดําเนินการในสวนท่ี
เกี่ยวของตามแนวทางท่ีท่ีประชุมใหไวขางตนตอไป 
 
วาระท่ี 3.6 รายงานความกาวหนาของโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2564 
สรุปเรื่อง ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรายงานความกาวหนาของ
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2564 ณ 
วันท่ี 12 ตุลาคม 2564  วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 69,476,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ท่ี
นําเสนอในท่ีประชุม สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
  1. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพ ระยะท่ี 2 วงเงินงบประมาณ 
11,500,000 บาท ประกอบดวย  
     1.1 หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 อาคารกายวิภาคศาสตร 1  
     1.2 หองปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8  
     1.3 หองปฏิบัติการพิษวิทยา  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8   
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  สรุปความกาวหนาท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 98.34% โครงการลาชากวาแผนเดิมท่ีวางไว 
เนื่องจากประสบปญหาโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงผูรับเหมาแจงวาจะเรงงานใหแลว
เสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ขณะนี้อยูระหวางเรงรัดผูรับเหมา 
  2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสื่อโสตทัศนูปกรณและระบบเครือขาย หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สุขภาพ ระยะท่ี 2 งบประมาณ 2,793,000 บาท การดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
  3. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2 วงเงินงบประมาณ 8,150,000 บาท ท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 68.94% ซ่ึงตรวจรับงานงวดท่ี 3 
จากท้ังหมด 5 งวด เปนไปตามแผนท่ีวางไว 
  4. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร อาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 วงเงินงบประมาณ 12,980,000 บาท ท้ังโครงการแลวเสร็จสะสม 100% สง
มอบงานเรียบรอยแลว 
  5. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 วงเงินงบประมาณ 3,398,000 บาท สงมอบงานเรียบรอยแลว 
  6. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีพักคอย อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8  วงเงิน
งบประมาณ 1,320,000 บาท สงมอบงานงวดสุดทาย ตรวจรับเสร็จเรียบรอยแลว 

  7. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกลและหุนยนต อาคารสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ วงเงินงบประมาณ 2,800,000 บาท ท้ังโครงการผลงานสะสมแลวเสร็จ  30% สงงาน
งวดท่ี 1 แลว อยูในข้ันตอนการตรวจรับ  
  8. ระบบเปดปดประตูอัตโนมัติแบบสแกนลายนิ้วมือ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี งบประมาณ 470,000 บาท การดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
  9. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 8 งบประมาณ 355,000 บาท  ไดผูรับจางแลว ไดแก บริษัทฟวเจอร ดีไซน (ประเทศไทย) จํากัด 
ซ่ึงผูรับจางลงนามเซ็นสัญญาแลวแตยังไมเขาดําเนินการ 

  10. ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 7 จํานวน 17,100,000 บาท ไดดําเนินการประกาศราง TOR แลว กําหนดเปดซองประกวดราคา 
ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2564  

  11. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2 และอาคารวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม วงเงิน 2,530,000 บาท ออกใบ PR แลวเม่ือวันท่ี 4 
สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยูในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง โดยผูเสนอราคาอันดับ 1 ไมมาลงนามเซ็นสัญญา
เนื่องจากหาเอกสารประกอบของครุภัณฑตูดูดไอสารเคมีไมได  สวนพัสดุจึงประกาศยกเลิก และเรียกผูชนะ
อันดับ 2 มาลงนามสัญญา  
  12. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2 วงเงิน 4,790,000 บาท  ไดผูรับจางแลว ไดแก บริษัท ธรรมศักดิ์ จํากัด ขณะนี้อยูในข้ันตอนการ
ลงนามเซ็นสัญญา 

  13. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 8  วงเงินงบประมาณ 1,290,000 บาท ไดออกใบ PR แลวเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู
ในข้ันตอนสงสวนพัสดุเพ่ือจัดซ้ือจัดจาง โดยกําหนดเปดซองประกวดราคาในวันท่ี 12 ตุลาคม 2564  
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.7  รายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (DOMS) สําหรับบริหาร 
  จัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณ 

คากระดาษ ประจําเดือนกันยายน 2564  
สรุปเรื่อง        สวนอํานวยการและสารบรรณ ไดรายงานผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหารจัดการสํานักงาน
ดิจิทัล (DOMS)  สําหรับบริหารจัดการงานสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ และรายงานการประหยัดเงิน
งบประมาณคากระดาษจากการใชระบบประจําปงบประมาณ 2564  ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รวมกันปฏิบัติงานในระบบ DOMS สามารถลดการใชกระดาษลงได 3,608,262 แผน (เฉพาะสวนท่ีใชวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสจัดทําหนังสือทุกข้ันตอนแทนการดําเนินการในกระดาษ) สงผลใหประหยัดงบประมาณคา
กระดาษใหกับมหาวิทยาลัย  เปนเงิน 577,321.64 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสามรอยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสี่
สตางค) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  โดยมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การใชระบบบริหาร
จั ดก ารสํ านั ก งาน ดิ จิ ทั ล  (DOMS) สํ าห รับ บ ริห ารจั ด ก ารงาน สํ านั ก งาน ขอ งห น วย งาน ต า ง  ๆ 
ประจําปงบประมาณ 2564 (เดือนกุมภาพันธ-กันยายน 2564)  ซ่ึงสวนอํานวยการและสารบรรณไดจัดสง
ขอมูลดังกลาวใหสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของแลว 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณาทักทวง (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระท่ี 5.1   ปฏิทินการประชุมท่ีประชุมบริหาร ประจําป พ.ศ. 2565 
สรุปเรื่อง   ฝายเลขานุการไดจัดทําปฏิทินการประชุมท่ีประชุมบริหาร ประจําป พ.ศ. 2565  โดยกําหนด
ปฏิทินเปนวันพุธท่ี  2 ของเดือน เสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้ 
 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป/เวลา สถานท่ีจัดประชุม 

1/2565 วันพุธท่ี  12 มกราคม 2565 (13.00-16.30 น.) 
 

2/2565 วันพุธท่ี  9 กุมภาพันธ 2565 (13.00-16.30 น.) 
 

3/2565 วันพุธท่ี 9 มีนาคม 2565 (13.00-16.30 น.)  

4/2565 วันอังคารท่ี 12 เมษายน 2565 (13.00-16.30 น.)  

5/2565 วันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565 (13.00-16.30 น.)  

6/2565 วันพุธท่ี 8 มิถุนายน 2565 (13.00-16.30 น.)         

7/2565 วันพุธท่ี 6 กรกฎาคม 2565 (13.00-16.30 น.)  

8/2565 วันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 (13.00-16.30 น.)  

9/2565 วันพุธท่ี 14 กันยายน 2565 (13.00-16.30 น.)  

10/2565 วันพุธท่ี 12 ตุลาคม 2565 (13.00-16.30 น.)  

 

ณ หองประชุมเขาหลวง 
ชั้น 2 อาคารบริหาร และ 
ณ หองประชุม 
หนวยประสานงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
กรุงเทพมหานคร 
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ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป/เวลา สถานท่ีจัดประชุม 

11/2565 วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 (13.00-16.30 น.)  

12/2565 วันพุธท่ี 14 ธันวาคม 2565 (13.00-16.30 น.)  
 

หมายเหตุ  เนื่องจากเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ตรงกับวันหยุดราชการ  จึงขอกําหนดวันประชุมเปนดังนี้ 
              เดือนเมษายน  ตรงกับวันพุธท่ี  13 เมษายน 2565  จึงขอกําหนดเปนวันอังคารท่ี 12  เมษายน  2565 
              เดือนกรกฎาคม ตรงกับวันพุธท่ี  13  กรกฎาคม  2565 จึงขอกําหนดเปนวันพุธท่ี  6 กรกฎาคม  2565 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบปฏิทินการประชุมท่ีประชุมบริหาร ประจําป พ.ศ. 2565 ตามท่ีฝายเลขานุการฯ เสนอไว
ขางตน และขอใหฝายเลขานุการฯ เวียนแจงใหหนวยงานและคณะกรรมการชุดตาง ๆ ใหความรวมมือหลีกเล่ียง 
การจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมซอนกับปฏิทินการประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 6.1   โครงการบริการวิชาการรับใชสังคม กรณีชุมชนสาธิตวลัยลักษณ 
สรุปเรื่อง   ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ ไดรายงานท่ีประชุมเรื่องโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 
ผลการดําเนินงานการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา ป พ.ศ. 2563-2564 ภาพรวมการทํางานโดย
เนนแนวทางการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ไดแก 
  1. การสํารวจความตองการและโจทยชุมชน ไดแก สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน สังคม เศรษฐกิจ การ
ใชประโยชนท่ีดิน เสนอแนะอาชีพทางเลือกและการทําบัญชีครัวเรือนแกครอบครัวตนแบบของชุมชน  
  2. กําหนดโจทยและจัดทําแผนรวมกับคณาจารย หนวยงานภาคี ชุมชน  เปาหมายคือเอาชนะ
ความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบองครวม 
  3. ผลดําเนินงานพัฒนา ไดแก 

   3.1  ปรับปรุงการเลี้ยงสุกรตามหลักวิชาการ GAP เกิดรายไดอยางมี Impact  และยั่งยืน  
         ผลักดันจัดตั้งกลุมวิสาหกิจผูเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา  
         เกิดผลิตภัณฑแปรรูปเนื้อสุกรท่ีมีมาตรฐานและมีอัตลักษณ จํานวน 3 ผลิตภัณฑ 

          ไดแก หมูสวรรค  หมูยอ หมูสวรรคแทง 
   3.2  ผลักดัน จัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑสมุนไพรบานทุงชน เกิดผลิตภัณฑสมุนไพร  
         ท่ีมีมาตรฐานและมีอัตลักษณ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก น้ํามันนวดสมุนไพร ลูกประคบ 

    3.3  เกิดระบบเครือขายสุขภาพชุมชน (1) การดูแลผูสูงอายุติดบานติดเตียงในชุมชนไดรับการ 
         แกไขความบกพรองของรางกายและฟนฟูสภาพทําใหมีอาการดีข้ึน (2) เกิดรูปแบบความ 
         รวมมือของภาคีเครือขายสุขภาพเพ่ือปองกันควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  
   3.4  เกิดตนแบบศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนใหม เปนตนแบบ 
         หลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลไปยัง 3 โรงเรียนชุมชนรายรอบ    
    3.5 พัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยดวยแนวทาง High scope ของศูนยพัฒนาเด็ก อบต. 
         ไทยบุรี ศูนยพัฒนาเด็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา และศูนยพัฒนาเด็กวัดโคกเหล็ก 
   3.6  พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีแบบองครวม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนสาธิต 
         วลัยลักษณพัฒนา สนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีชุมชน  
 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  คร้ังที่ 10/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 
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4. เปาหมายและแผนงานพัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา (ป พ.ศ. 2565-2570) คือการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบองครวม จากตําบลท่ีอยูรอดจากความยากลําบากสูตําบลท่ีพ่ึงตนเองได    
ซ่ึงมีรายละเอียดตาม Power Point ท่ีนําเสนอในท่ีประชุม  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
วาระท่ี 7.1   ความคืบหนาการกอสรางโครงการศูนยพักพิงสุนัขจรจัดฯ 
สรุปเรื่อง   รองอธิการบดีฝายบริหารไดรายงานท่ีประชุม วาตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดมี
หนังสือแจงไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือการกอสราง
โครงการศูนยพักพิงสุนัขฯ โดยใหใชพ้ืนท่ีจุดท่ี 5 อยูในเขตพ้ืนท่ีศูนยสมารทฟารม นั้น ขณะนี้จังหวัดฯ ได  
เขามาสํารวจและเริ่มดําเนินโครงการฯ แลว 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ประธานฯ ขอบคุณผูเขาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
 
                         นางเกศิณี พรหมชาติ                                           นางโสภิดา  พัฒนทอง  
   หัวหนางานชวยนักบริหารและงานประชุม สวนอํานวยการฯ     รักษาการแทนหัวหนาสวนอํานวยการและสารบรรณ  
                      ผูจัดทํารายงานการประชุม                                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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